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Frammøtte : 7 av 7 representanter

Tilstede:
Medlemmer:

Otto Arne Utkilen
Synnøve Elde
Solveig Margrethe Johnsen
Astrid Marie Haugland

Merete Hevrøy Hansen
Oddmund Sagstad
Johan Bergersen
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Tilstede:
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Andre frammøtte:
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……………………………. ……………………………… ……………………………….
………………………….… ……………………………… ……………………………….
……………………………. ……………………………… ……………………………….

Innkalling godkjent
Saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 15.5.2013 godkjent.
Sak 19/2013. Trosopplæringsreformen - Innfasing i Vesthordaland.
Astrid Marie Haugland gjennomgikk vedlegget. Ask menighetsråd godkjenner forslaget til fordeling
av trosopplæringsmidler for Vesthordland hvor Askøy får midler tilsvarende ca 2,5 nye stillinger.
Sak 20/2013. Sangkveld/happening i Ask Kirke.
Otto Arne Utkilen har bestilt kirken til 24. september. Organist og saxofonist er også bestilt. Kjell
jobber videre med å få til å arrangere noe i November, eventuelt høre om Egon Askvik kan være
med. Gruppen trenger økonomisk støtte til å utføre dette. Merete Hevrøy Hansen som har vært
med i denne gruppen trekker seg ut, og konsentrer seg om happeningen som skal være for
ungdom sammen med Hanne Zimmermann Ølberg. Ask menighetsråd ble enige om at vi ønsker å
ha happeningen i oktober en gang, ikke i uke 41 da det er høstferieuke.
Sak 21/2013 Populære foredrag og evt. sangkvelder ved ansatte ved NLA.
Oddmund Sagstad har sendt mail til NLA, men ikke fått tilbakemelding.
Sak 22/2013 Diakonimiddag 20. oktober etter gudstjenesten
Oddmund Sagstad jobber videre med saken med å få sendt ut invitasjoner til anledningen.
I komitéen sitter Synnøve Elde, Solveig Margrethe Johnsen, Merete Hevrøy Hansen og
Oddmund Sagstad. Menighetsrådet ble enige om å bestille thaimat. Oddmund Sagstad prøver å
finne en taler til diakonimiddagen.
Sak 23 /2013 Gave til Herdla menighet ved 150 års jubileet.
Oddmund Sagstad melder seg på jubileumsgudstjeneste 24. november 2013.
Menighetsrådet ønsker å gi en gavesjekk på 10.000 kroner.
Sak 24/2013 Fastsettelse av menighetsrådsmøter til høsten.
-22/8 kl. 19.00
-17/9 kl. 18.00
-15/10 kl.18.00
-21/11 kl. 18.00
-10/12 kl. 18.00
Eventuelt.
Astrid Marie Haugland informerte litt om en trosopplæringskonferanse.
Info finnes på Kirkens nettsider. Fra September/ Oktober kommer mer informasjon, saken vil bli
tatt opp igjen på neste møte.
Gudstjenesteplan for Ask
Astrid Marie Haugland gjennomgikk planen sammen med menighetsrådet.
Solveig Margrete Johnsen tar kontakt med Stjernegnisten angående den 01.12 og 24.12.
Søndag 22.9 er datoen satt opp for høsttakkefest.

Plakater vedr. Gudstjenestene i Ask Kirke
Behandlet skriv fra Øivind Fluge til innspill til soknerådet. Ut fra det vi ser ville Ask fått 5
Gudstjenester som Herdla/Tveit, dersom ikke Gudstjenesten på Skotnes 9.6 hadde gått ut.
Soknepresten i Ask vil som tidligere følge opp Gudstjenesteantallet i Ask Kirke. Menighetsrådet
stiller seg positive til at Øyvind og Bjørg Fluge tar på seg ansvaret å henge opp plakater. Oddmund
Sagstad tar kontakt med Øyvind ang dette, og leverer 2 plakater som er klare. Menighetsrådet
ønsker også å undersøke om Ask bo og omsorgsenter er interessert i å ha plakater.
Foreløpig forslag til gudstjenesteteam fremover:
8.september
Oddmund Sagstad /team
22. september
Thor Dag/team.
6.oktober Synnøve/team
20.oktober Jorunn/ Team

Neste menighetsrådsmøte ble fastsatt til 22.august I Ask menighetshus kl. 19.00.
Merete Hevrøy Hansen
Sekretær

